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Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
 

Pufferterület övezete * 
 

25. § *  A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében az OTrT által meghatározott országos 
ökológiai hálózat országos övezetre, valamint a pufferterület kiemelt térségi és megyei övezetre 
vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
b) *  
c) országos jelentőségű védett természeti területen szántóművelési ágban építmény nem 
helyezhető el; 
d) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető; 
e) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken 2700 m2-nél kisebb telkek nem 
építhetők be; 
f) új külszíni bányatelek nem állapítható meg; 
g) *  közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb 
közművezetékek, építmények tájba illesztve létesíthetők; 
h) csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető; 
i) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, új hulladéklerakó, 
hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását 
és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint 
hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető; 
j) csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 
alkalmazhatók, a kialakult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad 
megváltoztatni. 
 
4/B. § *  A térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem 
jelölhető ki; 
 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 
a területrendezési hatósági eljárásokról 

 
3. § (1) A területrendezési hatósági eljárás az 

a) 1. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, az 1. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, valamint az 1. § (1) 

bekezdés g) pontjában foglalt esetben a települési önkormányzat, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat, több 

település érintettsége esetén a megállapodásukban kijelölt önkormányzat, a megyei önkormányzat, 

b) 1. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában és f) pontjában foglalt esetben a Budapesti Agglomeráció 

területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó települések önkormányzata, a főváros esetében a fővárosi 

önkormányzat, 

c) 1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a beruházó 

kérelme alapján indul. 

(2) Az 1. § (1) bekezdés a)-d) és g) pontjában foglalt esetben állampolgári megkeresésre az illetékes állami 

főépítész az eljárás megindítását javasolhatja az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt szerveknél. 



(3) Területrendezési hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet „térségi területfelhasználási engedély 

kérelem” formában az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell 

benyújtani. 

(3a)-(3c) 

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, a kérelemben be kell 

mutatni a várható területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásokat, továbbá a kérelemhez csatolni kell a(az) 

a) pontosításra irányuló kérelem esetén a területrendezési terv másolatának megfelelő részletét az azonosítandó 

tervi elemek megkülönböztetésével és a pontosításra vonatkozó - szükség szerint a terv méretarányához igazodó 

pontosságú rajzi - javaslattal; 

b) eltérésre és beillesztésre irányuló kérelem esetén 

ba) az érintett területrendezési terv (tervek) módosításra vagy kiegészítésre kerülő másolatának részletét az eredeti 

és a módosítani kívánt tervi elemek megkülönböztetésével, 

bb) 

c) beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére irányuló kérelem esetén 

ca) a hatályos településrendezési eszköz másolatának megfelelő részletét, 

cb) a településrendezési eszköz tervezetét a beépítésre szánt területként kijelölni kívánt terület rajzi 

munkarészeken történő térbeli meghatározásával, 

cc) 

cd) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó magterület övezetében a 

beépítésre szánt terület kijelölésével érintett történelmi sportterületen a ca)-cc) alpontban foglaltakon túl annak 

bizonyító erejű dokumentumait, hogy a terület megfelel a történelmi sportterület a Budapesti Agglomeráció 

területrendezési tervéről szóló törvényben szereplő meghatározásának; 

d) a területcserére vonatkozó kérelem esetén a c) pont ca) és cc) alpontjában foglaltakon túl 

da) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény mellékletét képező szerkezeti terv 

területcserével érintett részleteinek másolatát, 

db) a településrendezési eszköz tervezetét a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség 

kiterjedése bővítésének és a mezőgazdasági térség javára történő egyidejű csökkentésének térbeli meghatározásával, 

dc) annak igazoló számítását, hogy a területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki 

települési térség területének nagysága a település közigazgatási területén nem változik; 

e) országos jelentőségű elem beillesztésére vonatkozó kérelem esetén 

ea) az Országos Területrendezési Tervben nem szereplő országos jelentőségű elem beillesztése esetén az Országos 

Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési tervében nem szereplő országos jelentőségű elem 

beillesztése esetén a kiemelt térség területrendezési terve, a megyei területrendezési tervben nem szereplő országos 

jelentőségű elem beillesztése esetén a megyei területrendezési terv másolatának részletét a beillesztendő tervi elem 

feltüntetésével, 

eb) 

f) összhang igazolására vonatkozó kérelem esetén 

fa) a településszerkezeti terv megfelelő részletének másolatát, 

fb) az érintett területrendezési terv megfelelő részletének másolatát, valamint 

fc) a jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv készítésére vagy módosítására irányuló eljárás folyamatának 

rövid összefoglalóját, különös tekintettel az eljárás egyeztetésében részt vevőkre és az esetlegesen fennmaradt 

véleménykülönbségekre; 

g) 

(4a) Országos jelentőségű elem beillesztése az Országos Területrendezési Tervbe, az érintett kiemelt térségi 

területrendezési tervbe vagy tervekbe, valamint az érintett megyei területrendezési tervbe vagy tervekbe egy 

területrendezési hatósági eljárás keretében is kérelmezhető. 

(4b) Az 1. § (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontja szerinti eljárások esetén igazolni kell, hogy a képviselő-testület 

(közgyűlés) a kérelem benyújtását megerősítette, több települési önkormányzat érintettsége esetén az érintett 

önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlései) a kérelem benyújtását megerősítették és az érintett települési 

önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat kijelölésére vonatkozó, települési önkormányzatok közötti 

megállapodást megkötötték. 

(5) Ha az ügyfél nem elektronikus úton tart kapcsolatot a hatósággal, a (4) bekezdésben meghatározott tartalmú 

kérelmet - postai úton vagy személyes átadás útján - írásban kell benyújtani egy papíralapú példányban és tíz - az 

összhang igazolására vonatkozó kérelem esetén két - példányban elektronikus adathordozón. Ha a papíralapú 

kérelem és az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem szövege egymástól eltér, a papíralapú kérelem szövegét 

kell hitelesnek tekinteni. 



(6) A területével érintett fővárosi kerületi, fővárosi, megyei jogú városi és megyei önkormányzat, valamint az 

illetékes, de a (3b) bekezdés alapján eljáró hatóságként nem kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal - az (1) 

bekezdésben foglaltaktól függetlenül - a területrendezési hatósági eljárásban ügyfélnek minősül. 

(7) Az eljáró hatóság legfeljebb két ízben hívhatja fel hiánypótlásra a kérelmezőt. 

 


